IPP
Insider Peacebuilders Platform
¾×é¹·Õ¡
è ÅÒ§ÊÃéÒ§ÊÑ¹µÔÀÒ¾¨Ò¡¤¹ã¹

ÁÕ¹Ò¤Á
2555
»ÑµµÒ¹Õ

IPP 4

หัวข้อ:
วิทยากร:
เวลา:
สถานที:

การวิเคราะห์ความขัดแย้ง: เรืองเล่าของความขัดแย้ง
Dr.Norbert Ropers
ทีปรึกษาอาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

“เราจะละเลยประวัติศาสตร์ไม่ได้
ถ้าเราไม่เข้าใจประวัติศาสตร์รวมทังเรืองราวทีแตกต่างกัน ความขัดแย้งก็จะจบลงไม่ได้
ทีสําคัญคือ หากเราไม่เรียนรู ซ้ งกั
ึ นและกันว่าอีกฝ่ ายยืนอยู่บนฐานความเชือแบบไหน ไม่เข้าใจเรืองเล่าในมุมของเขาแล้ว
เราก็จะไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้เลย”
ทุ ก ความขัด แย้ง มีที มาที ไป มีป ระวัติ ศ าสตร์ข องเรื องราวทีเกิ ด ขึนอยู่ แม้ก ระทังความรุ น แรงก็ มีทีมา มี
ประวัตศิ าสตร์ก่อนหน้านันว่าทําไมถึงเกิดความรุนแรง และทีสําคัญคือ ทุกความขัดแย้งจะมีหลายเรืองเล่า มีประวัติศาสตร์
หลายแบบ ไม่ใช่มีแค่เรืองเล่าเดียว ไม่ใช่มีประวัติศาสตร์แค่ชุดเดียว
ทุกความขัดแย้งจะมีประวัติศาสตร์ของทุกคนทีเกียวข้อง เนืองจากเป็ นเรืองราวของทุกคนทีเกียวข้องกับ ความ
ขัดแย้งว่าความขัดแย้งเกิดขึนได้อย่างไร ดํารงอยู่ได้อย่างไร และเขามองความขัดแย้งนันต่างกันอย่างไร และเป็ นทีน่าสังเกต
ว่า เมือความขัดแย้งขยายตัวเพิมขึน ความแตกต่างของเรืองเล่าทีได้ยนิ จะมีมากขึน บางครังแตกต่างถึงขนาดทีว่าพอพูด
กันมาทัง 2 ฝ่ าย อาจจะไม่แน่ใจว่านีคือเรืองเดียวกันหรือประเทศเดียวกันหรือไม่
ฉะนันเวลาพู ด ถึง ความขัด แย้ง เรามัก จะไม่ ใ ช้คํา ว่ า 'ประวัติ ศ าสตร์' (History) แต่ จ ะใช้คํา ว่ า 'เรื องเล่ า '
(Narrative) เพราะนีคือเรืองราวทีแต่ละคน หรือความจากแต่ละฝ่ ายทีถูกตีความตามมุมมองของตัวเอง ซึงจะแตกต่างกัน
ไปตามบทบาทความเกียวข้องของตนกับความขัดแย้ง
ด้วยเหตุทีเรืองราวเรืองเล่าของแต่ ละฝ่ ายต่ างกันมาก ในความพยายามแก้ไขความขัดแย้งจึงหลีกเลียงไม่ ย ก
ประวัติศาสตร์มาพูดเป็ นลําดับแรก ระหว่างกลุ่มคนทีมีความเห็นแตกต่างกันมากๆ หากกลุ่มคนดังกล่าวยังไม่เคยผ่านพืนที
หรือกระบวนการทีพูดคุยเรืองอืนกันมาก่อน การหยิบยกเรืองประวัติศาสตร์ขนมาโดยทั
ึ
นทีจะทําให้แต่ละฝ่ ายเกิดอารมณ์
ความรูส้ ึกขึนมา แล้วจะไม่มีใครฟังใคร จึงจําเป็ นต้องชวนคุยเรืองอืนๆทีพอจะหาจุดลงตัวได้ และเมือเรามีขอ้ ตกลงใน
อนาคตร่วมกัน เมือนันถึงหันกลับมามองว่าเราควรจัดการอดีตร่วมกันอย่างไร
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นิยามของ 'เรืองเล่า' สําหรับกระบวนการนีคือ ความทรงจําร่วมกันของกลุ่มอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ ง เป็ นชุด
ของเรืองราวทีเกียวข้องกับประวัตศิ าสตร์ความขัดแย้งว่าแต่ละฝ่ ายมองแบบไหน และเรืองเล่านันไปสร้างความชอบธรรมของ
การกระทําแต่ละฝ่ ายอย่างไรในแง่ทว่ี าทําไมจึงตัดสินใจทําแบบนันหรือแบบนี
โดยทัวไปมุมมองของเรืองเล่าจะมี 2 ด้า น ด้านหนึงเป็ นความทีตัวเองตกเป็ นเหยือ เป็ นผู ถ้ ูกกระทํา มีความ
คับข้องใจต่างๆนานา อีกฝ่ ายหนึงของเรืองเล่าจะบอกว่าฝ่ ายตัวเองยิงใหญ่อย่างไร มีชยั ชนะอย่างไร มีความยิงใหญ่อย่างไร
ในอดีต ซึงเรืองราวของเรืองเล่าเหล่านีก็ถูกนํามาใช้(ให้เหตุผล)สร้างความชอบธรรมในการลุกขึนใช้อาวุธหรือใช้ความรุนแรง
ในการต่อสู ้ ยกตัวอย่างหนึง มีความพยายามของคนกลุ่มหนึงทีนําคนอิสราเอลกับปาเลสไตน์มานังด้วยกัน แล้วก็ให้แต่ละ
ฝ่ ายเล่าเรืองราวออกมา สิงทีเขาค้นพบคือ ทังสองฝ่ ายต่างมองตัวเองว่าเป็ นคนทีสันติ ล้วนต่างก็ไม่ชอบความรุนแรงเลย แต่
การทีเขาต้องใช้ความรุนแรง เพราะเขาถูกบังคับจากปัจจัยภายนอก ไม่ใช่จากตัวเอง เป็ นต้น
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ส่วนวิธีการทําเส้นเวลา (Timeline) ของเรืองเล่านัน ข้อแรกทีต้องคํานึงถึงในความขัดแย้งคือ มีกีเรืองเล่า มีการเล่า
กีแบบ เล่าจากกีฝ่ าย ขึนอยู่กบั แต่ละพืนทีไม่เหมือนกัน โดยทัวไปจะมีอย่างน้อย 2 กลุ่มหรือมากกว่านัน
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ขันตอนต่อไปให้ยกเรืองราวเหตุการณ์ทีเกียวข้องกับกลุ่มของตนเองและจดบันทึกไว้ โดยแบ่งระยะของช่วงเวลา
จริง "เรืองราว" "เรืองเล่า" “ประวัตศิ าสตร์” แต่ละเรืองจะมีรายละเอียดแตกต่างกัน ทว่าในกระบวนการนี เมือหยิบยก "เรือง
เล่า" ขึนมา ขอให้คิดถึง “ความทรงจํารวมหมู่” (Collective Memory) ความเชือของเรา แต่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ลายลักษณ์
อักษรแบบนักวิชาการ ซึงประวัติศาสตร์รูปแบบนันอาจช่วยได้ในฐานะของผูเ้ สริมรายละเอียดให้ครบถ้วน แต่ก็เป็ นประเด็น
รองในกระบวนการนี
เมือได้เรืองราวต่างๆมาแล้ว ให้นํา มาจัด เรี ยงตามห้วงเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั แต่ละกลุ่มก็ทาํ เรื องราวของ
ตนเอง แล้วก็ดูว่ากลุม่ อืนทําขึนมาเป็ นอย่างไร และเมือนําเรืองเล่าจากแต่ละฝ่ ายในแต่ละช่วงเวลามาซ้อนทับกัน ก็จะออกมา
เป็ นดังตัวอย่าง

การพิจารณาช่วงเวลาของเรืองราวต่างๆทีจะนํามาพูดถึงว่าจะเริมเมือใดจบเมือใดนัน ขึนอยู่ทกระบวนการกลุ
ี
่มจะ
ตกลงกัน อาจจะเป็ นพันปี ร้อยปี หรือสิบปี ทผ่ี านมา
ยกตัวอย่ างจากประสบการณ์ของผมเอง ผมเป็ นคนยุคหลังสงครามโลกครังที 2 ทีเพิงยุติสงครามใหม่ๆ สิงที
โรงเรียนสอนหรือว่าเป็ นเรืองเล่าทีคุยกันในชันเรียนคือ ระหว่างฝรังเศสกับเยอรมัน ประเทศใดเป็ นประเทศทีรุกรานคนอืน
และเป็ นประเทศทีคลังสงครามมากกว่ากัน ทีน่าสนใจ คือ จากจุดเริมต้นทีเถียงกันว่าประเทศใดเป็ นประเทศทีก่อสงคราม ก็
จะค่อยๆ ย้อนกลับไปเรือยๆ ช่วงเวลาของเรืองเล่าก็จะยาวขึนตามลําดับ เพราะมีเรืองราวเข้ามาเพิมขึนเพือมาอธิบายจาก
อดีตจนถึงปัจจุบนั จากประสบการณ์ททํี าเครืองมือนี ยิงมีนกั ประวัตศิ าสตร์มากเท่าใด ก็จะยิงมีเรืองเล่ามากขึนเท่านัน
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กรณีความขัดแย้งของประเทศศรีลงั กา เรืองเล่าจะมีอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ คือ เรืองเล่าของคนพุทธสิงหล เรืองเล่าของ
คนทมิฬทีเป็ นฮินดู–คริสต์ และเรืองเล่าของคนมุสลิมทีพูดภาษาทมิฬ โดยถึงเขาจะพูดภาษาทมิฬแต่เขาก็มองตัวเองแยกมา
จากคนทมิฬ
โดยปกติแล้วการลําดับขันตอนเรืองเล่าของแต่ละฝ่ ายอาจจะไม่ตรงกัน คือไม่ได้เห็นร่วมกันว่านีคือเวลาสําคัญของ
ทุกฝ่ าย แต่ในกรณีของศรีลงั กานัน มีความเห็นร่วมกันเรืองช่วงเวลา เนืองจากมีการถกเถียงพูดคุยถึงเรืองเล่ามานานแล้วจึง
เข้าใจกันดีและเห็นร่วมกันว่าช่วงเวลาใดเป็ นช่วงทีสําคัญ
เหตุการณ์แรก คือ ข้อถกเถียงทีว่าใครมาถึงเกาะศรีลงั กาก่อน ทัง 3 กลุ่มนันย้อนไปถึงประวัติศาสตร์โบราณ คน
สิงหลพุทธบอกว่าเขามาถึงเกาะนีเป็ นชาติพนั ธุแ์ รกเมือสองพันห้าร้อยปี ทแล้
ี ว ขณะทีกลุ่มทมิฬบอกว่าเขามาสองพันสามร้อย
ปี แต่คนมุสลิมบอกว่าถึงเขามาทีหลังก็จริงแต่ถอื เป็ นส่วนหนึงของเกาะนีด้วย
เหตุการณ์ทีสอง คือ ใครเป็ นคนก่อสงครามก่ อน ช่วงเวลาแรกทีจะยกมา คือ ช่ วงทีเกิดการต่อสู ป้ ะทะกันของ
ขบวนการปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (Liberation Tigers of Tamil Eelam - LTTE) กับรัฐบาลศรีลงั กา สงครามใน
มุมมองของคนพุทธสิงหลเกิดขึนเมือ LTTE ไปฆ่าทหาร 18 คนของรัฐบาลศรีลงั กา เมือมีการแห่ศพทหาร 18 คนทีเสียชีวติ
คนพุทธสิงหลก็สร้างกระแสหรือความรูส้ กึ ว่าทนไม่ได้แล้ว ปรากฏว่าต่อมามีการฆ่าชาวทมิฬหลายพันคนทัวประเทศ ซึงเรือง
เล่าของทมิฬจะบอกว่ารัฐบาลศรีลงั กาอยู่เบืองหลังการฆ่ า คนจํานวนหลายพันคนทีเข้าร่ วมในเดือนกรกฎาคม หลังจาก
เหตุการณ์ครังนีก็เกิดการต่อสูอ้ ย่างหนักระหว่างกองกําลังของทังสองฝ่ าย สําหรับเรืองราวของกลุม่ ทีสามนัน กลุม่ นีพยายาม
เข้าไปหลบในมัสยิด เนืองจากกลัวว่ากลุ่มตนพูดภาษาทมิฬเหมือนกัน อาจจะตกเป็ นเป้ าได้เช่นกัน แต่สุดท้ายก็รอดได้ใน
สถานการณ์นี
เหตุการณ์ทสาม
ี คือ การยุติดว้ ยการใช้กาํ ลังทหาร ข้อเท็จจริงคือรัฐบาลศรีลงั กาใช้กาํ ลังทหารปราบปราม LTTE มี
พลเรือนสีหมืนคนเสียชีวติ จากการปะทะกับทหารครังนี เรียกว่ากองกําลัง LTTE แพ้ราบคาบ มุมองของรัฐบาลศรีลงั กา
มองว่านีคือชัยชนะเหนือองค์กรก่อการร้ายทีเลวร้ายทีสุดองค์กรหนึงของโลก แต่ดา้ นกลับกัน คนทมิฬมองว่านีคือความพ่าย
แพแ้ ละความรุนแรงนีคืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ เป็ นเหตุการณ์ทสะสมความคั
ี
งแค้น รอเวลาทีจะกลับมาล้างแค้นสักวัน
หนึง ทําให้หลายคนมองว่าปัญหาความขัดแย้งในประเทศศรีลงั กายังไม่จบ สําหรับกลุ่มทีสาม คนมุสลิมสามารถรอดจาก
เหตุการณ์ครังนีได้ เนืองจากว่าพืนทีทีมีการปราบปราม มีมสุ ลิมอยู่นอ้ ย
รัฐ บาลศรี ล งั กามีค วามพยายามทีจะให้เ กิ ดกระบวนการสัน ติ ภ าพ มีก ารพู ด คุ ย ระหว่า งกัน แต่ ป รากฏว่ า
กระบวนการสันติภาพทีเกิดขึนเมือปี 2002 ได้ลม้ ลงในปี 2006 จากมุมมองเรืองเล่าของฝ่ ายสิงหล คือ LTTE ไม่ได้จริงใจใน
การทีจะมีสนั ติภาพ จากมุมของ LTTE ก็บอกว่าสิงหลไม่จริงใจในการสร้างสันติภาพเช่นเดียวกัน
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ตารางด้านล่างนี เป็ นตัวอย่างช่วงเวลาเรืองเล่าประวัตศิ าสตร์ขดั แย้งประเทศศรีลงั กา

ชุดความรู ้ IPP เป็ นการสรุปความรูใ้ นเรืองทีเกียวข้องกับกระบวนการสันติภาพจากวิทยากรซึงได้รบั เชิญมาแลกเปลียนในเวทีเรียนรู ้
(Learning Platform) อันเป็ นพืนทีกลางทีประกอบด้วยคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทมีี ภูมหิ ลังและความเห็นทางการเมืองทีแตกต่าง
หลากหลายมาร่วมพูดคุยกัน วง IPP นีริเริมขึนตังแต่ปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่, สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักสันติวธิ ีและ
ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์ภาคใต้, มูลนิธิเบิรก์ ฮอฟ, และศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ
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